Protokół z XXVII sesji
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 22 marca 2018 r.
Pkt 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 10.09. Nieobecni na posiedzeniu byli
radny Adrian Przybyłek i radny Krzysztof Karlikowski.
Pkt 2. Uchwalenie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał:
- w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przewozie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych sołtysów i członków rad sołeckich,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia
2017 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2018 r.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad z zaproponowanymi
zmianami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów za.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy w Przewozie.
Na sali został wyłożony protokół z XXVI sesji, aby radni mogli zapoznać się z jego treścią.
W związku z tym, że nie było ze strony radnych żadnych uwag do protokołu Przewodnicząca
zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Pkt 4. Analiza stanu bezrobocia na terenie gminy Przewóz w 2017 r.
Dyrektor PUP w Żarach przesłał opracowane materiały za pomocą poczty elektronicznej.
Przygotowaną analizę przedstawiła Przewodnicząca.
Pkt 5. Wnioski i interpelacje.
Wnioski pisemne złożyli:
- radna Monika Pankowska wspólnie z radnym Adamem Klisowskim,
- radny Stanisław Kamiennik,
- radny Stanisław Kamiennik wspólnie z radnym Waldemarem Bąkiem.
Radni składali również interpelacje ustne.
Radna Pankowska po raz kolejny wnioskowała o postawienie tablic kierunkowych
w miejscowości Lipna, w szczególności wskazujących lokalizację świetlicy wiejskiej i remizy OSP.
Radna Szlachetka wnioskowała o naprawę przepustu na drodze gminnej prowadzącej do
trafostacji w Mielnie.
Radna Rzymska poprosiła o zorientowanie się w sprawie rozbiórki budynku po byłej

świetlicy w miejscowości Bucze.
Radny Polus wnioskował o wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Młyńskiej w Sanicach oraz
o naprawę mostów nad ciekami wodnymi w tej miejscowości.
Na sali obecny był pan Tomasz Czajkowski Radny Powiatu Żarskiego. Pan Czajkowski
poinformował mieszkańców, że wyłoniono już wykonawcę i podpisano z nim umowę o wykonanie
remontu drogi powiatowej w Piotrowie.
Radny Polus zapytał czy dotarł do Starostwa Powiatowego jego wniosek o remont drogi
w Sobolicach. Pan Czajkowski odpowiedział, że na komisji Rady Powiatu, której on przewodniczy
nie był przedstawiony taki wniosek, ale czy w ogóle dotarł do Starostwa to tego nie wie.
Przewodnicząca zgłosiła, że podczas zimowych opadów droga relacji Dobrochów –
Przewóz była źle odśnieżana. Powstała zaspa z zamrożonego śniegu co było powodem utrudnień
w ruchu.
Pkt 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 r. oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacja tych zadań.
Informację przedstawiła pani Marta Toporowska – referent OPS w Przewozie.
Pkt 7. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
Informację przedstawił Sekretarz Gminy.
Radny Polus zapytał gdzie można mieć wgląd do rozliczeń składanych przez kluby
sportowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wgląd do tego typu dokumentów możliwy jest
w Referacie Finansów.
Pkt 8. Informacja z działalności Wójta Gminy.
Wójt przedstawił informację ze swojej działalności za okres od 23 lutego 2018 r. do 22
marca 2018 r.
Wójt nadmienił, że planuje się przystąpienie do program na uzyskanie dofinansowania do
wymiany pieców.
Pkt 9. Podjęcie uchwał.
W związku z tym, że projekty uchwał były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji
Stałych, Przewodnicząca zarządziła od razu głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na
etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze RIO głosowało
13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/215/2018.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy
w Przewozie głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała
Nr XXVII/216/2018.
Za przyjęciem projektu w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy

w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet
dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów i członków rad sołeckich
głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała otrzymała Nr XXVII/217/2018.
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Przewóz na 2018 r. omówiła z uzasadnieniem pani
Skarbnik. Wyjaśniła, że należało m.in. wygospodarować środki na budowę siłowni zewnętrznej.
Wójt wyjaśnił, że siłownia miała powstać razem z budową boiska wielofunkcyjnego, ale
niestety nie ma do tej pory naborów do programu na dofinansowanie więc koszt inwestycji będzie
pokryty ze środków własnych. Będzie też stół do tenisa.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała otrzymała Nr XXVII/218/2018.
Pkt 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskami pisemnymi.
Za przyjęciem wspólnego wniosku radnej Pankowskiej i radnego Klisowskiego głosowało
13 radnych.
Za przyjęciem wniosku radnego Kamiennika głosowało 13 radnych.
Za przyjęciem wspólnego wniosku radnego Kamiennika i radnego Bąka głosowało 13
radnych.
Przewodnicząca poprosiła Wójta o udzielenie odpowiedzi na ustne wnioski zgłaszane przez
radnych.
Odnośnie budynku po byłej świetlicy w miejscowości Bucze Wójt wyjaśnił, że sprawa jest
cały czas monitorowana.
Przepust w Mielnie zostanie naprawiony jak najszybciej.
Odnośnie remontu dróg i mostków w miejscowości Sanice, Wójt poinformował, że będzie to
realizowane w miarę możliwości finansowych.
Odnośnie tablic kierunkowych w Lipnej Wójt odpowiedział, że na pewno będzie to zrobione
w najbliższym czasie.
Pkt 11. Sprawy różne.
Radny Staniek zapytał czy są jakieś plany na wymianę lub odnowę wiat przystankowych.
Wójt odpowiedział, że w Dobrochowie będzie nowa wiata.
Radny Staniek zapytał czy ruszyły już prace przy budowie linii światłowodowej. Wójt
odpowiedział, że z tego co się orientuje to sprawa jest już realizowana, ale kiedy będzie coś robione
na terenie gminy to nie wiadomo dokładnie.
Przewodnicząca odczytała pismo w sprawie dotacji dla Szpitala na Wyspie w Żarach
w związku z rozbudową oddziału położniczego. Radni wyrazili zgodę na pomoc finansową.

Sekretarz Gminy odczytał pismo Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko w sprawie
wstrzymania wypłacania naliczonych środków pieniężnych dla LIR. Wójt powiedział, że osobiście
popiera tą inicjatywę, ale poprosił pana Ardellego o prawny komentarz do tej sprawy. Adwokat
odpowiedział, że stanowisko można zająć, ale przekazywać te środki do Izby należy ponieważ jest
to obowiązek wynikający z ustawy.
Za przyjęciem wniosku, ale jedynie w kwestii poparcia inicjatywy zmiany przepisów prawa
w zakresie finansowania działalności izb rolniczych głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 1. Zadecydowano, że zostanie wystosowane pismo z odpowiedzią.
Radna Pankowska zapytała na jakim etapie jest sprawa remontu drogi w Lipnej. Wójt
odpowiedział, że remont będzie na pewno, ale najprawdopodobniej sfinansowany z gminnego
budżetu bo nie ma programu na dofinansowanie.
Pkt 12. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy w Przewozie.
Przewodnicząca zakończyła obrady o godzinie11.33.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

